
Odvolacia komisia SFZ č. 1/2018 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu v Bratislave (ďalej len „Odvolacia komisia SFZ“), ako príslušný orgán pre 
preskúmavanie právoplatných rozhodnutí a postupov orgánov členov SFZ v zmysle článku 59 ods. 16 druhá veta, v spojení s článkom 
60 ods. 8 písm. a) Stanov SFZ, prerokovala podnet futbalového klubu Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s., so sídlom Hlavná 1039/21, 
930 05 Gabčíkovo, na preskúmanie uznesenia Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora SFZ pre riešenie sporov“), č. k. 
KS/20/2017, zo dňa 17.08.2017, a takto 

	
r o z h o d l a : 

OK SFZ konanie o podnete na preskúmanie rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov (KS/20/2017) podľa čl. 60 ods. 14 
voči rozhodnutiu DK SFZ č. U232 z a s t a v u j e. 

O d ô v o d n e n i e : 

 
1. Komora SFZ pre riešenie sporov v právnej veci navrhovateľa Oliver Špilár, bytom Chotčanská 85/1, 091 01 Stropkov, Slovenská 

republika proti odporcovi Športový klub Gabčíkovo 1923, so sídlom Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo, Slovenská republika, 
IČO: 46 162 984, svojím rozhodnutím č. k. KS/20/2017 rozhodla o tom, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi istinu vo 
výške 5.547,54 EUR spolu s príslušenstvom (ďalej aj „rozhodnutie“). 
 

2. Proti uvedenému rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie sporov podal odporca dňa 22.12.2017 podnet na preskúmanie 
rozhodnutia, ktorým sa odporca domáhal toho, aby OK SFZ rozhodnutie zmenila a nárok uplatnený navrhovateľom zamietla resp. 
aby OK SFZ rozhodnutie zrušila a vec vrátila na opätovné prerokovanie a rozhodnutie Komore SFZ pre riešenie sporov. Podnet 
na preskúmanie rozhodnutia odporca odôvodnil tým, že konanie, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia Komory SFZ pre 
riešenie sporov vykazovalo také procesné vady, pre ktoré je toto rozhodnutie nepreskúmateľné a nevykonateľné. Zároveň 
odporca v podanom podnete na preskúmanie rozhodnutia namietal porušenie základných práv účastníkov konania na 
prerokovanie a rozhodnutie veci 
 

3. Odvolacia komisia SFZ v rámci svojej prieskumnej právomoci vyplývajúcej zo Stanov SFZ, ktorou sa zabezpečuje dohľad nad 
dodržiavaním zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ a ich súlad s právnym poriadkom a 
predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA, preskúmala rozhodnutie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/20/2017 zo 
dňa 17.08.2017 a v posudzovanej právnej veci v rozhodnutí a postupe Komory SFZ pre riešenie sporov neidentifikovala žiadny 
právny ani skutkový exces. OK SFZ vyhodnotila rozhodnutie Komory SFZ pre riešenie sporov ako súladné s predpismi a 
rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA. 
 

4. Odvolacia komisia SFZ vzhľadom na skutočnosť, že v posudzovanej právnej veci sa na základe zistených okolností prípadu javí 
ďalšie konanie ako neúčelné, bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. 

V Bratislave, 09.01.2018 

Vypracoval: JUDr. Boris Benkovič 

                           
JUDr. Milan Ľalík 

                                                                                                       Predseda Odvolacej komisie SFZ 


